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الطقُس 
المتقلِّب

عن المؤلف:
 يف جامعِة دوجنوك. ويعمُل �سحفيًا حمرراً، لكنه يكتُب الآَن كتَب حكاياٍت للأطفال. ويف عام 2005، تلّقى جائزة مونهاكدوجني 

َّ
بارك، جنيـ  جيو، در�َص الأدَب الإبداعي

احلادية ع�رشة للأدِب عن كتابِه »خادماٌت ُمِريباٌت«.  

عن الرسام:
اأو �سوينج مني، در�َص الر�سَم يف اجلامعِة وكاَن يفّكر دائمًا اأن ي�سبَح ر�ّسامًا تو�سيحيًا. كتَب ور�سَم »لعبُة ال�ستغماء«، ور�سَم »الناي الذي ا�سطاَد َفهداً«، »ال�سفُر عرَب 

ِر من »م�سابقة نورما القومية«.  الرياِح«، »البطبوُط الدميُم«. وناَل عام 2005 جائزَة الر�سوِم التو�سيحيِة للكتاِب امُل�سوَّ

 حام��ٌل للرطوبِة. 
ُ
. الهواء

ُ
 املرتاق�ص

ُ
 هي اله��واء

ُ
؟ الري��اح

ُ
 الرياح

ّ
مل��اذا ته��ب

 طيل��َة الوقِت؟ 
ُ

 الطق�ص
ُ ّ
 ال�سم��اواِت بوا�سطِة الرياِح. مل��اذا يتغي

َ
 ع��ر

ُ
 الغيوم

ُ
ُتبح��ر

 هما ال�سببان الرئي�سان. فلرَن كيَف يحُدث هذا. 
ُ
 والهواء

ُ
ال�سم�ص
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قمي�س اأول-الطق�ُس املتقلِّب



مرحبًا بكم يف الطابِق الثاين من منزِل ال�شاطِئ. 

لو جل�شُتم اإىل النافذِة الكبريِة، لراأيُتم الأمواَج املرتاِق�شة،

وال�شماواِت الوا�شعَة، والغيوَم البي�شاَء. 







�شم�ُس اليوِم �شاطعٌة.  

ِتها،  حرارُة ال�شم�ِس ُمرقٌة وقد ا�شمر النا�ُس من �شدَّ

بينما الأر�ُس ت�شَخُن.  



فالأر�ُس ُت�شخُن الهواِء.  

ت�شتقبُل الأر�ُس حرارَة ال�شم�ِس لُتِعيَد ت�شخنَي الهواِء من فوِقها. 



حينما َت�شطُع ال�شم�ُس على �شطِح الأر�ِس، ت�شخُن 

الأر�ُس ب�رسعٍة، بينما ي�شخُن البحر ببطٍء. 

وهذا يعني اأّن الهواَء الذي فوَق الياب�شِة ي�شَخُن 

ب�رسع���ٍة والهواُء الذي ف���وَق البحِر ي�شَخُن 

بب���طٍء. فتختلُف اإذن درج���ُة احلرارِة 

اعتماداً على مقداِر ال�رسعِة التي 

ي�شَخُن بها الهواُء.    



الرياُح هي الهواء املرتاق�ُس.  

حينما يتحرُك الهواُء، تتكّوُن الرياُح.  

يتحرُك الهواُء طيلَة النهاِر، من البحِر اإىل الياب�شِة... 



 . َخفُّ يرتفُع الهواُء ال�شاخُن فوَق الياب�شِة طيلَة النهاِر، لأنُه اأَ

يهّب هواُء البحِر البارد نحو هذا الف�شاِء الفارِغ. 

الن�شائِم  هبوِب  �شبُب  وهي  الرياُح،  هي  البارِد  الهواِء  حركُة 

الباردِة من البحِر طيلَة النهاِر.  



بعدما تغُرُب ال�سم�ُس، تربُد الياب�سُة اأ�رسَع من البحِر.  

يرتف���ُع الهواُء ال�س���اخُن من البح���ِر، فتهبُّ الرياُح 

وتتحرك من الياب�سِة ناحيَة البحِر. 

يتحرُك الهواُء لياًل، من الياب�شِة نحو البحِر.  





البخاُر هو املاُء حني ت�شخُنه ال�شم�ُس فيتال�َشى يف الهواِء. 

ي�شب���ُح املاُء الق���ادُم من البحار والأنه���اِر ومن الغ�شيِل 

 
ٍّ
الرطِب وما يتبقَّى من ال�رساِب يف الكوب بخاراً غرَي مرِئي

يرتفُع يف الهواِء. 



امل���اُء �سائٌل ي�سبُح غ���ازاً بعدما 

ُن.  ُي�سخَّ

ى »الُبخار«.  هذا الغاز ُي�سمَّ

يرتفُع البخاُر ثم ميتزُج بالهواِء. 



الهواُء رافعٌة ُتّكُن البخاَر من الرتفاع.  

فهو ياأخُذ البخاَر عاليًا نحو ال�شماِء.

الهواُء ال�ساخُن اأكرَث من ُميطِه ياأخُذ البخاَر نحو ال�سماِء. 

يرُبد الهواُء ال�ساخُن اأكرَث كلّما ارتفَع بعيداً عن الأر�ِس.  

ي�سبُح البخاُر الذي يف الهواِء قطراٍت �سغريًة من املياِه مرًة اأُخَرى.  

حنَي تتجّمُع قطراُت املياِه ال�سغريُة الكثريُة تتكّوُن الغيمُة.   





الغيوُم قوارُب �شغريٌة يف ال�شماِء.  

تطفو الغي����وُم يف ال�شماِء كما تطفو القوارُب 

على وجه املاِء.

وبحفيٍف خفيٍف، تطرُي بعيداً بعيداً مع الرياِح.

يف الغيوِم البي�ساِء عدٌد قليٌل من قطراِت املياِه، فهي خفيفٌة ترتفع 

عاليًا يف ال�سماِء.

اأما الغيوُم ال�سوداُء فمليئ���ٌة بالقطراِت ال�سغريِة، وهي ثقيلٌة تطفو 

على انخفا�ٍس.  

الغيوُم الطويلُة النحيلُة هي غيوُم »الِدمَية«.  

رُة هي غيوُم »الِغني«.  الغيوُم املدَوّ

الغي���وُم املن�س���ورُة الرقيقُة يف 

ال�سماِء هي غيوُم »ال�ِسْمحاق«. 

عاٍت كبريٍة  الغيوُم املحت�سدُة يف جتمُّ

مرتاكمٍة هي غيوُم »الَكْنهور«.  



عاٍت  الكثريُة املحت�سدُة يف جتمُّ الغيوُم 

�سغريٍة من الغيوِم ُت�سبُه حرا�سَف ال�سمِك 

هي غيوُم »الُقَزع«.  

اأعلى الغيوم الت���ي ترتفُع كاجلباِل 

 ُم�س���َودٌّ، هي غيوُم 
ُّ
وحرُفها ال�ُسفلي

»الَطْخرورو«.

الغيوُم املرّتبُة كَدَرجاِت ال�سلّم، 

هي غيوُم »الرََّكم«.  



ُل الغيوَم �شغريٌة وخفيفٌة.   قطراُت املياِه التي ُت�شكِّ

فهي تنت�رُس ب�شهولٍة.

لو احَت�شَدت قط���راُت مياٍه اأكرَث واأكرَث معًا، تلت�شُق 

فُت�شب���ُح اأثقَل واأك���َر، اإىل اأن يهطَل املطُر املنع�ُس 

نحو الأر�ِس.  



ة، فرَقعة! 
ّ
َطقطقة، َطقطقة، �سج

 داخــَل الغيوِم بوا�سطِة 
ّ
 ناريٌة �سخمٌة تتم

ٌ
الــربُق هو األعــاب

تياراٍت كهربيٍة.



 منها. 
َ

لكن حذاِر اأن تقرتب

فالربُق �رشارٌة َخِطرٌة جداً.



 �ساخٌن.  
ٌ
 بارٌد وهواء

ٌ
يلتفُّ داخَل الغيمِة، حوَل بع�سِه البع�َص، هواء

ى »الربق«.  
َ
دع

ُ
ُن �رشاراٍت كهربيًة. وهو ما ي

ِّ
�سيماُت الثلِج اإحداها الأخرى، فُتكو

ُ
 قطراُت املياِه وج

ُّ
ثم ترج



حني يحُدث الرُق، عليَك اأن تكوَن يف مكاٍن اأكرَث اأمانًا 

فتنزَع الأ�شالَك الكهربيَة ِمن الأجهزِة.

املنزَل  الربُق  يبلُغ  فقد 

 الهوائياِت. 
َ
عرب



 عليــَك، واأنَت يف 
ٌ
خطــر

 
َ

تقــرتب اأن  اخلــارِج، 

من �سجــرٍة،  فقد ينزُل 

ها.  
َ
الربُق عرب

الأكــر اأمنــًا اأن تكــوَن داخــَل 

�سيارٍة.  

 اجل�ســِم املعدينِّ 
ُ
فالربُق يعــرب

لل�سيــارِة ثــم يختفــي منُه يف 

الأر�ِص.  



، اجلّو الآن �شحو.   وحل�شِن احَلظِّ



 الذي يهطُل يف الأنهاِر والبحار   
ُ
 املطر

ُ
ي�سبح

 التي تهطُل على الأر�ِص  
ُ
ه. املياه

ُ
 نف�س

ُ
 والنهر

ُ
هو البحر

 مياهًا جوفيًة.  
ُ
 يف الأر�ِص فُت�سبح

ُ
تغور

 مرًة 
ُ
ر بع�ُص مياِه الأمطاِر تهطُل اإىل الأر�ِص لكنها تتبخَّ

ى اإىل ال�سماِء.    
َ
اأخر



مَع ذلَك ل نعرُف متى قد يتغرّيُ الطق�ُس من جديٍد. 

فقد يكوُن هناَك �شباٌب اأبي�ُس �شباَح الغِد،

وقد َيهِمي ثلٌج كثيٌف يف ال�شتاِء القار�ِس.

ُد قطراُت املياِه يف 
َّ
يف ال�ستاِء القار�ِص، تَتجم

�سيماِت ثلٍج ثم تت�ساَقُط.  
ُ

 ج
ُ
الغيوِم فت�سبح

�سيماُت الثلِج هذه ُنَدفًا من الثلِج  
ُ

 ج
ُ
ثم ت�سبح

  .
ُ
ها البخار

ُّ
حنَي يرج

دا�سيُة الزوايا.  
ُ

وُنَدُف الثلِج بديعُة املنظِر، �س



  
ُ
بهبوِط الليِل، يرُد الهواء

 من الأر�ِص.  
ُ

الأقرب

 الذي يف الهواِء  
ُ
 البخار

ُ
ثم يرتّطب

في�ستحيُل قطراِت ماٍء دقيقًة.   

 
َ

وقطــراُت املاِء الدقيقُة التــي تطفو ُقرب

.
ُ

الأر�ِص هي ال�سباب



يتغرّيُ الطق�ُس مراٍت ومراٍت. 

فال�شم�ُس هي ال�شاحُر  

  . الذي يجعُل الطق�َس يتغرّيُ



ِ الطق�ِص هو وجوُد ال�سم�ِص.  
ُّ

 َتغري
ُ
و�سبب

 درجَة حرارِة الياب�سِة والبحِر.  
ُ
 ترفع

ُ
فال�سم�ص

 ،
ُ
ُك الهواء

ّ
 درجُة احلرارِة، يتحر

ُ
وحنَي ترتفع

  .
ُ
 يهطُل املطر

ّ
، ثم

ُ
ُل الغيوم ، فتت�سكَّ

ُ
وتنخف�ُص الرياح



الأر�ــصُ حماطــٌة بطبقٍة من الهــواِء. داخَل هذِه الطبقِة مــن الهواِء حتُدث 

 كثريٌة.  
ٌ
اأ�سياء

 
ُ
 القادم

ُ
�رشُق ال�سوء

ُ
. ثم ي

ُ ّ
 يتغري

َ
وجتعُل مثُل هذِه العملياِت العديدِة الطق�ص

 الأر�ِص، 
َ
ُن �سطح  ُت�سخِّ

ُ
 وجَه الأر�ِص. ال�سم�ص

ُ
نري

ُ
 الهواِء في

َ
من ال�ســم�ِص عرب

ثم َت�رشُع احلرارُة القادمُة من الأر�ِص يف ت�سخنِي الهواِء.   

. ت�سخُن 
ُ
ــني: الياب�سُة والبحر

َ
 �سطِح الأر�ِص اإىل جزاأَين رئي�س

ُ
ميكُن تق�ســيم

 الــذي يف املحيطــاِت ببطٍء ويــربُد ببطٍء. 
ُ
الياب�ســُة وتــربُد. ي�ســخُن املاء

 ال�ســم�ِص يف الوقِت نف�ســِه، ت�سخُن 
َ
 والياب�ســُة �ســوء

ُ
وحينما يتلّقى البحر

الياب�سُة اأ�رشَع من البحِر. ومبروِر الوقِت، يت�سابهان. 

، تربُد الياب�سُة ب�رشعٍة.   
ُ

ب ال�سم�ص
ُ
وحني تغر

 النهاِر، 
َ
 الهــواِء. فاأثناء

َ
هذا ما يحُدث بال�ســبِط مع

 
ُ
 للوجــوِد، ي�ســخُن الهواء

ُ
حــني تتبدَّى ال�ســم�ص

الذي فــوَق الأر�ــصِ ب�رشعٍة. وحنَي ي�ســخُن 

 
ُ
، وعندمــا يرتفع

ُ
، يخفُّ فريتفــع

ُ
الهــواء

 النهاِر، ميلأُ 
َ
 فــوَق الأر�ِص اأثنــاء

ُ
الهواء

 
ُ
. وعلــى اجلانِب الآخــِر، يرتفع

ُّ
 الفــارَغ من البحــِر فيهب

َّ
املجــاَل اجَلــوي

 
ُ
 الهواء

ُّ
 فوَق البحِر نحو ال�ســماِء، وميلأ هذا املجــاَل، فيهب

ُ
 القادم

ُ
الهــواء

نحو الياب�سِة.   

 الهــواِء.  هناَك 
َ
 مع

ُ
 البخار

ُ
، وميتــزج

ُ
 املاء

ُ
 حينمــا يتبّخر

ُ
يت�ســّكُل البخــار

 البارُد فيحتوي على كميٍة قليلٍة 
ُ
 يف الهواِء ال�ساخِن، اأما الهواء

ٌ
 كثري

ٌ
بخار

من البخاِر.  

 جزيئاُت 
ُ
، ت�سبح

ُ
د الهواء

ُ
 يف ال�سماِء، وحنَي يــرب

ُ
 الذي يرتفع

ُ
د الهواء

ُ
يــرب

 حينئٍذ 
ُ
�سيمــاِت ماٍء �سغــريًة. فتجتمــع

ُ
البخــاِر ال�سغــريُة بني الهــواِء ج

. للغيوِم اأ�سكاٌل خمتلفٌة  ومقا�ساٌت 
ُ
َن الغيوم

ّ
قطراُت املياِه ال�سغريُة لتتكو

خمتلفٌة، تبعًا لدرجِة احلرارِة والرتفاِع وكميِة البخاِر. 

ُن قطرُة ماٍء كبريٌة داخَل 
ّ
حــنَي حتت�سُد قطراُت املياِه ال�سغــريُة معًا، تتكو

الغيوِم، فتهِمي اإىل الأر�ِص.

ُن كهربيًا. 
َ
 ُت�سح

ٌ
هذا ما نعرفُه با�سِم املطِر. بنَي الغيوِم غيوم

ٍة 
ّ
ج ٍر م�سيٍء و�سَ

َ
 بتكويِن �رَش

ُ
�سهم

ُ
احتــكاُك الغيوِم امل�سحونِة بالكهرباِء ي

�ساخبٍة، وهو ما نعرفُه با�سِم الربِق والرعِد.

ملحظُة الربوف�سور: 

يوجن ـ جيك كواك )جامعة �سو ـ وون، كلية الفيزياء( 



 اأحيانًا �ُسحنُة الغيوِم اإىل الأر�ِص. 
ُ

ب
ّ
قد تَت�رش

 عليَك 
ٌ
 العايل. فخطر

َ
 اأحزمُة الربِق غالبًا ال�َسجر

ُ
 الربِق. ت�رشب

ُ
يِه ِحزام

ّ
وهذا ما ُن�سم

اأن تقَف حتَت �سجرٍة كبريٍة يف يوٍم يكوُن فيِه برٌق ورعٌد.  

 من الأنهاِر والبحار 
ُ
 املاء

ُ
 الأمطاِر يف الأنهاِر ثم يفي�ُص اإىل البحِر. كما يتبّخر

ُ
يهطُل ماء

 .
ٌ
هِمي كاأنُه مطر

َ
 غيمًة ثم ي

َ
 بخاراً. ويف الوقِت املحّدِد، يعوُد لي�سبح

ُ
في�سبح

 دوراً مهمًا يف اإعادِة تدويِر املياِه. 
ُ

 ال�سم�ص
ُ
لهذا تلعب

اِت الهواِء واملاِء التي حُتدُث تغرياِت الطق�ِص. 
ُّ

وطاقُة ال�سم�ِص هي �سبب تغري

 النباتاُت واحليواناُت التي تعي�ُص على الأر�ِص جميعًا اإىل حٍدّ كبرٍي بتغرياِت الطق�ِص.  
ُ
وتتاأّثر

 بكلِّ ما فيِهم من طاقٍة للتنبوؤِ بالطق�ِص. لكن تغرياِت الطق�ِص
ُ

ى النا�ص
َ
وي�سع

ِر معّداِت القيا�ِص 
ّ
ٌة �ساّقٌة. لكن مع تطو

ّ
َهم

َ
عّقدٌة للغايِة، فالتنبوؤُ بالطق�ِص م

ُ
م

واأجهزِة احلوا�سيِب )الكمبيوتر(، اأمكَن التنبوؤُ بالطق�ِص بدرجٍة اأكَر دّقة.
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